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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

  

          ……… - ……… - ……………..  
       dzień-miesiąc-rok 

 

A� ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
W���  !"#$ %"&'()*+",&- .'/01  !"#$ + %"&'()*+",(,2 345 678*'9)( :;- <:-340 Sierakowice  

 

B� OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

pierwsza deklaracja    zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji    korekta deklaracji     wycofanie  deklaracji  
                                                 

                                                (data zaistniałej zmiany:…………………………………..) 
                                                                                                                                                          

 
dzień – miesiąc – rok    

2. Uzasadnienie: (wypełnić w przypadku zmiany danych, korekty i wycofania deklaracji) 

 

 
  

  

 (KOD KRESKOWY NIERUCHOMOŚCI)                                       ROŚ.624.1._________._____ 

=>?@CEFE GHEFIEJ UKLMNM O QRTM VX NYOZ[RTM V\\] Y^ _ `LYOabMRT` cOaKL_[cT T d_YOeQf` N gbTRMch iL^j^ kO^ U^ O lmV3, poz. 1399 późn. zm.). 

nopqrqstuvw
x_Yb`yMYO dYOZORMcO_Ra QyM NzM[cTcTZyi nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz  
RTZY`ch_b_[ci na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

`{aLf_NMRZ jZQaRTZ dYOZO cO|[} Y_f`~ położonych na terenie Gminy Sierakowice. 

���s�u� �opqrq��qw UYOeQ �bTRa �TZYMf_NTcZ, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice. 

������ �opqrq��qw � terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia 
OQMYOZ� bMjecach NdzaN RM NaK_f_[} _dzMLa^ 

�� SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

��  

 właściciel                 współwłaściciel               posiadacz samoistny             posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)                                          

 

  użytkownik wieczysty       współużytkownik wieczysty          zarządca      inny: ……………………………………….. 
 

�� DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

�� RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

 osoba fizyczna                         osoba prawna                             jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

5. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PEŁNA 

   

6. PESEL  

 

7. NR DOWODU OSOBISTEGO 

       
8. NIP  

     

9. REGON  

 
10.  EMAIL  

     

11. TELEFON KOMÓRKOWY  

       
12.  TELEFON STACJONARNY 

     

13. FAX  

       

����� ������������������ ��������

14. KRAJ 

POLSKA 

15. MIEJSCOWOŚĆ  

 

16. ULICA  

 

17. NR DOMU  

 

18. NR LOKALU  

 

19. KOD POCZTOWY  

 

20. POCZTA 

   

����� ����� �����¡�¢�� £¤¥¦§¨© ª«¬«¦ ª«§® ¦¯¯° ¯¦¬ ¨±²«§ zamieszkania/siedziby) 

21. KRAJ 

 

22. MIEJSCOWOŚĆ                  

  

23. ULICA  

 

24. NR DOMU  

 

25. NR LOKALU  

    
26. KOD POCZTOWY 

 

27. POCZTA 
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¹º ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  
»¼½ GMINA 

¾¿¹ÀÁÂÃÄ¿Å¹ 

29. MIEJSCOWOŚĆ  

  

30. ULICA  

  
31. NR DOMU  

 

32. NR LOKALU 

 

33. KOD POCZTOWY 

 

 

34. POCZTA 

 

35. NR DZIAŁKI /JEDNOSTKI REJESTROWEJ 
(wypełnić w przypadku nie nadania nr domu)  

36. OBRĘB GEODEZYJNY 
(wypełnić w przypadku nie nadania nr 

domu) 

 

 

 
 

   

ÆÇ RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

ÈÉÊ Ëieruchomość wskazana w części E jest: (proszę wskazać właściwy kwadrat) 

ÈÌÊ   zamieszkała 

ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÔÖ× ÍØ ÙÚÛÐÏÜ
ÝØÕÎÏÞÝÙÑÜß ÕÎÏÞÝÙØàÒá

âãäåæç âã âèéêëìëæíî ZAŁĄCZNIK 
ïðñ INFORMACJA DOTYCZĄCA 

òóôõö÷ ZA GOSPODAROWANIE 

øùúûùûüý þøüÿOû�O�üý Z 

N������ò�ò	�� Zõ���
Z�õô��  

�������� ��� ������� ���������� ���� 

d!"#$%$&'()

3*+   niezamieszkała 

n,-./01omość na której nie 

z24567z89:; 4567z82m<=> a 

p?@7A2:; ?Bp2B= 8?49C2DC6 

EFGHIJ EF EKLMPQPIRS ZAŁĄCZNIK 

TUV INFORMACJA DOTYCZĄCA 

WXY[\] ZA GOSPODAROWANIE 

^_`a_abc e^bfgahgibc Z 

jkloqrsWtWurk NIEZAMIESZKAŁEJ, 
j[ v\wolx XWy{\[x| ODPADY 

}~������� ��� ��~���� ������~��� �����

d!"#$%$&'()

��+   mieszana 

� ������ ������������ � � ������

 ������������a, na której 

¡¢��£�¤¥ ¢¦¡�¦§ �¢�¨ �© �    

ª«¬®} ª« ª¯°±²³²®´µ ZAŁĄCZNIK D1- 

¶·¸¹º»¼½¾¼ ¿¹ÀÁ½ÂÃ½¼ OPŁATY ZA 

ÄÅÆÇÅÈÉÊÅËÉÌÍÎ ÅÈÇÉÈÉÏÍ
ÐÅÏÑÌÉÒÌÓÏÍ Z NIERUCHOMOŚCI 

Â¼»¶ÔÕÂÖ¼×Ô¾
ØÙÚÛ  

}²¬®}ÜÝ° ªÞß INFORMACJA DOTYCZĄCA 

¹à×¼ÀÁ áÉ ÄÅÆÇÅDAROWANIE 

ÅÈÇÉÈÉÏÍ ÐÅÏÑÌÉÒÌÓÏÍ Z 

·¶Ôºâ½ã¹»¹ä½¶ NIEZAMIESZKAŁEJ, NA 
ÖÀåºÔ¾ à¹æÕÀ¼¾Ã ¹¿à¼¿Á (Jeżeli 

çèéêëìíîïîðñ òóôîêõóö÷óòøçø ùéö÷
úûüýþÿR çø �õèø�ø�çîðñ �îö�î�øêìõ��
ö÷øçîòè îsèéô÷ ë�ó÷éìõçîðìè �ës�èìõçéù�
öõôî��� ÷øê�îòèöôî� ìïéç÷øêõ� è÷�	

}~�������( i! stanowią integralną część 

d!"#$%$&'() 

�4+   letniskowa 

 ��n¨��¢�¢��  � �£n�¤ znajdują 

��� domki letniskowe, lub inne 

 ��n¨��¢�¢��� �§�¢n�§�£§�� �

�� ���� �����������-
�§¡¢��§ �¢��� ¨w§£�¢�� �

¤�¦§ �� ¡n��� ����� n¢�¨�

ª«¬®} ª« ª¯°±²³²®´µ ZAŁĄCZNIK D3- 

¶·¸¹º»¼½¾¼ ¿¹ÀÁ½ÂÃ½¼ OPŁATY ZA 

ÄÅÆÇÅÈÉÊÅËÉÌÍÎ ÅÈÇÉÈÉÏÍ
ÐÅÏÑÌÉÒÌÓÏÍ OPŁATĘ Z 
·¶Ôºâ½ã¹»¹ä½¶N ·¼ ÖÀåºÁ½ã ZNAJDUJĄ 
Õ¶S ¿¹»Ö¶ �ÔÀ·¶ÕÖ¹æÔ, LUB INNE 

·¶Ôºâ½ã¹»¹ä½¶ æÁÖ¹ºÂYSTYWANE NA 

CÎÒÎ ÊÎÐÊÎÉCÓ�ÌÅßWYPOCZYNKOWE, 

âUÁÀÖ¹æ¼·Ô ¾Ô¿Á·¶Ô àRZEZ CZĘŚĆ 
ÊÅÐÑ�
Z����� !" ten stanowią integralną część 

d#$%&'&()*. 

  

G+ INNY ADRES MIEJSCA ODBIORU ODPADÓW,/01235 jeżeli odpady mają być odbierane z innego miejsca niż adres nieruchomości ,na której te odpady 

0p/26378) 
9:; MIEJSCOWOŚĆ 9<; ULICA 99; NR DOMU  9=; NR LOKALU  

9>; KOD POCZTOWY 9?; P@ABDE 9F; NR DZIAŁKI /JEDNOSTKI REJESTROWEJ(wypełnić w 

HIJKHLMOQ TVW TLMLTVL TI MXYQ[ 
9\; IMIĘ/NAZWISKO WŁAŚCICIELA 

]^_`abcefegb^ 

h+ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z POPIOŁEM I ODPADAMI ZIELONYMI (proszę wskazać właściwy kwadrat) 

=j; Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady w postaci popiołu: 
 

będą zbierane oddzielnie i przekazywane bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Sierakowice ul. Brzozowa) ; 

będą  zbierane razem z odpadami zmieszanymi ;                 nie wytwarzam ; 

klm oqrtuvxyuz{ |} ~u �}�}~t} ~t}��x��z�qxt r��uyu~}� r xy�qxt � �v�uv� yt}��~}:  (odpady zielone z ogrodów np.: skoszona trawa, liście) 

���� gromadzone w przydomowym kompostowniku;         nie wytwarzam;     

���� �������� ���������� � ��zekazywane bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Sierakowice ul. Brzozowa);         

��      ZAŁACZNIKI 
k�m Oświadczam, że do deklaracji załączam (proszę wskazać właściwy kwadrat) 

ZAŁĄCZNIK D1 INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ  

ZAŁĄCZNIK D2  INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA            

   KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

ZAŁĄCZNIK D3 INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ 
����  ¡¢£¤ ¥��¦¢§ ¡¨B INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, UŻYTKOWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ 
©ª«¬                   

®¯°±ZNIK/I  STANOWI/Ą INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SKŁADANEJ DEKLARACJI. 

²³ OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

· ´µ¶¸¹º»¼½ ¾¿À¿Á¿ÂÃ ¿ÀºÄÅÆÅÁ¹ÇÈ¹ ÈÇÉ¿ºÆ¹Ê¼È Ë¿ÀÅÊÄÌÊÅÊÍ ÎÅÎÀµÆ» ¾¿ÎÏ¿Ë¹º¶È ¿ËÏ¹Ë¹ÆÈ Ç¹ ÀµºµÇÈµ ¾ÆÈÇÅ Ëº¿¾Ì µ¸µ¶Àº¿ÇÈÊÄÇÌ ÐµÆ¹Èl, tel. komórkowy) 
ÑÒ« , NIE  - (proszę wskazać właściwy kwadrat) 

     …………………………                                                                                                                     ………………………………… 
            (data)                                                                                                                                                                   (czytelny podpis) 
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\endscan\  

Ü-1 
ÝÞßà áàâãä åæÝäçãèà åçàéêèêèäß ãèäëìêíÞîÞéêèï åæÝäçãèàð ñÞîÝìòäëÞåÞ
ßìó ëôêõãèä öì÷æîè öëìñÞåàãæîè ßèòäëàîèï êõàëãæî ßìó ãèäóèäâñèî ñÞßÞëäî 

øùúûüøýþÿ D1 

I��������� ��	
����� OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
G�������� ����  – należy przez to rozumieć jedną osobę lub zespół osób, razem zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących, działających w sferze konsumpcji, której celem 

j��� �������j�� � ���!��" #��$��� %& %�'���(#) *� +� #��(,��-. !����!�/*��� . *�chodami uzyskanymi przez wszystkich lub niektórych z nich. W nieruchomości tj. domu, 

- ������ .) ��- ���%��� . -�m� 0.��%j���#�12 j�*��) *#�) �!�$ ,." # +%�j 3����*�!��# *�-�#$%&4 5��!(m� � � + *#� !�*��j� 3���o6789:; 6o<o;=>?@ 
ABCD6Eoo9oFo;D � osoba utrzymująca się samodzielnie, tj. niełącząca swoich dochodów z dochodami innych osób, 

HB ;JDKoo9oFo;D – zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. 

LMN OBLICZANIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ I KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

OPwiadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 

cQRPcS T USUSVWXQVW YVZ[\]\cWS ^Y_\Y` aRYb d]^e\YQ^UV S

^YaSV]\UV f X_^Xga XV[VZh`fU`i kproszę wskazać właściwy 

lnpqrps w poz. 1 lub 2) 

tu  vu  

 TAK 
wx yzrpn{|p }{|~ qx �p�sx�xnp{|p niższej �spnl|

������ �� �������������� ��������
lx}y{p�{�}|� 

NIE 
�� ����������� ���� �� ������������

������� ������ ������ ��
�x�zxqprxnp{|~ xqzpqp}|

lx}y{p�{�}|� 

��� ¡¢£¤ ¥¢¦§¢¨©ª¦twa 

«¬¬®�¯¬ 
°±����� ��²� ��������������³

������³���´µ � �����³
�x�zxqpr�snp qx}xn~�x¶ 

·¸¹º»

¼½¾¿½ÀÁÂ¾ÃÄ
À½Å½ÄÆÇÈ ÉÁ  

ÊËÌÍÎÏÐ¹Ñ¹ºÏË 

ÒÓÔÕÖÔ, jeżeli odpady 

Ö×ØÙÚÔÛÚÜ są 

ÝÞßàÂÁÉà ß ½ÀÞßàÂÁÉà

á âã¹âäå

¾àæàçÃÆÄÉÆ* 

ÒÓÔÕÖÔ, jeżeli 

×èéÔèê Ö×ØÙÚÔÛÚÜ
ÊËÌ âë ÝÞßàÂÁÉà ß

¹ìåËÌÍíÊÌ á âã¹âäå

¾àæàçÃÆÄÉÆ 

îÝÅßà¾ÝÁÉÆï* 

ðSVXSRcQU`  

ñòóôõö ÷øùõúò  
û±����� ��±ü ý þ ��±ü ÿ ����±� � ���ü
1 ���������� ����� ±�� �±�����

��±ü ý þ ��±ü k ����±� � ���ü ý
���������� �zû� 

K���	�
��  

ñòóôõö ÷øùõúò 
I�xw��{ lx� � � �  

��  2�  3�  4�  5�  6�  

�u Gospodarstwo 1- 

×o×�×ÕÜ

��  
���� gosp. 

�� 
�….zł/miesiąc 

��  
��…..zł/miesiąc 

7�  
������ zł/miesiąc 

8� 
������ zł/kwartał 

9�Gospodarstwo 2- 

������ 
!"�  

���� gosp. 
!!�  

..….zł/miesiąc 
!#�  

�….zł/miesiąc 
!$� 

������ zł/miesiąc 
!%� 

������ zł/kwartał 

!&� Gospodarstwo 3- 

������  

!'�  

���… gosp. 
!(�  

..…..zł/miesiąc 
!)�  

�..…zł/miesiąc 
!9�  

������ zł/miesiąc 
#"�  

������ zł/kwartał 

#!� Gospodarstwo 4- 

������  

##� 
���� gosp. 

#$�  

�….zł/miesiąc 
#%� 

�..…zł/miesiąc 
#&� 

������ zł/miesiąc 
#'� 

������ zł/kwartał 

#(� Gospodarstwo 5- 

������  

#)�  

���� gosp. 
#9�  

�….zł/miesiąc 
$"�  

�..…zł/miesiąc 
$!�  

������ zł/miesiąc 
$#� 

������ zł/kwartał 

$$� Gospodarstwo 6- 

������  i większe 

$%�  

���� gosp. 
$&�  

�….zł/miesiąc 
$'�  

…..…zł/miesiąc 
$(� 

������ zł/miesiąc 
$)� 

������ zł/kwartał 

*Stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Sierakowice w 

s+,-/0: /;<=,> ?:@=A;B >s@-C:D0- =+E-@; F- G=s+=A-,=/-D0: =A+-A-?0
H=?>D-CD;?0 =,-F >s@-C:D0- /;s=H=JL0 @:M =+E-@; 0 s@-/H0 F- +=M:?D0H = =H,:JC=D:M  
+=M:?D=JL0. 

$9� RAZEM: 
%"� 

������� zł/miesiąc 

%!� 
������� zł/kwartał 

 

NOP UZASADNIENIE NIEZGODNOŚCI: Q/;+:ED0R / +,F;+-AH>B GA; C0LF<- osób zamieszkujących nieruchomość w ramach gospodarstwa domowego, nie odpowiada 

C0LF<0: =sl< F-?:CA=/-D;LST
W UVXYUZ[\] ^_`Xab[^bcd_ Ube_f[XY g_dXhi bjmh XZe`g[bnZ^Ydpq Z g_dXhi bjmh rZ\tYdX^_` XZe_`jX\]uidYdpq nvZcd_d_`g ^_`V]dpbebcd_ ebw` nY\ZXZx jtZ^
rZ\tYdX^Y [bvidXZuid [b [`\gZVZdu_ ^ZjtfU]uid` bcn_Z[dX`^_ZyXZcn_Z[dX`^_Z (w takim przypadku proszę zaznaczyć właściwy kwadrat i dołączyć stosowne 

bcn_Z[dX`^_`yXZcn_Z[dX`^_`{ 

%#� Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci, jeżeli pozostają one poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie ze szkoły lub placówki   

bcn_Ztbn`u / uczelni.  

%$. Oświadczenie wskazujące osoby, jeżeli pozostają one poza granicami kraju.  

||} Oświadczenie wskazujące osoby, jeżeli są one zamieszkałe poza granicami Gminy Sierakowice oraz kopię deklaracji z tej gminy, bądź �~�����  

XZcn_Z[dX`^_` Urzędu tej gminy.     

%&� Oświadczenie wskazujące osoby, jeżeli są one zamieszkałe na terenie Gminy Sierakowice, ale zamieszkują pod innym adresem niż adres  

��� ��������.  

�OP POUCZENIE 

�� Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

 �� �������� � �������~����� �~. j. Dz. U. z 2012 poz. 1051 z późn. zm.), 

�� �_` Xvbw`^_` [`\gZVZdu_ n nYX^ZdXb^Ye t`Ve_^_` hf[X_` j\]t\bnZvb njXdXfd_`e UbjtfUbnZ^_Z Z[e_^istracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

j_`VU^_Z ���� V� �V[Y^ZduZ Ub[Zt\bnZ �t�u� �X��� X ���� V�q UbX� ��� X Um�^� Xe�{  
¡� WvZcd_d_`g ^_`V]dpbebcd_ u`jt bhbn_iXZ^Y XvbwYx [`\gZVZduf [b WmutZ ¢e_^Y £_`VZ\bn_d` b nYjb\bcd_ bUvZtY XZ abjUb[ZVbnZnie odpadami komunalnymi w 

t`Ve_^_` �� [^_ b[ [^_Z XZe_`jX\Z^_Z ^Z [Z^`u ^_`V]dpbebcd_ U_`VnjX`ab e_`jX\Z¤dZ. 

¥OP PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

����������                                                                                                                     ………………………………… 

(data)                                                                                                                   (czytelny podpis) 
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¬-2 
®¯° ±°²³´ µ¶´·³¸° µ·°¹º¸º¸´¯ ³¸´»¼º½®¾®¹º¸¿ µ¶´·³¸°À Á®¾¼Â´»®µ® ¯¼Ã
»ÄºÅ³¸´ Æ¼Ç¶¾¸ Æ»¼Á®µ°³¶¾¸ ¯¸Â´»°¾¸¿ ºÅ°»³¶¾ ¯¼Ã ³¸´Ã¸´²Á¸¾ Á®¯®»´¾ 

ÈÉÊËÌÈÍÎÏ D2 

ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÖ ÙÓÚÛ×ÜÝ×Ö OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Ü ÑÐÞÔß×àÓÕÓá×Ð âãäZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (lokale na działalność gospodarczą, 

åæçèéêë ìíëêèîïðåñîç òìæóçîïðèôõ ðçèöìî÷åøåñîç òåïåùêúûè) 

üýþ NAZWA DZIAŁALNOŚCI 
ÿN ������� ��������	�
�� ����Nzone są działalności : 

L�� ����� ������������� ��� 
\scan(DZ)\ 

 

\endscan\ 

B� !"#$%&%'(% )*+,-AŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY ORAZ OBLICZANIE OPŁATY 
M./0.1234/5 . 6789:8LNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Deklaruję potrzebę wyposażenia nieruchomości we wskazaną poniżej ilość sztuk pojemników i worków do gromadzenia odpadów 

k;<=>?@>ACE ; FGk?H?>ACE I;JK<>;OPQRPS Q TUVRWRX YZU[][O^ miesięcznej i kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*:  

_`abcd DOTYCZĄ JEDYNIE  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH  

– ODPADY WYSEGREGOWANE ODBIERANE SĄ BEZPŁATNIE 

 

_�e��f gh

ijlmnoplqr

s lotsrjnqr

� ge�gwu� 

vxyzx{ |}~��|z�� 

����� ���������� ��

������������ w ciągu 
����� ������� 

������ ��
� ¡� ¢

�£¤¥¦��§¥** 

 

yzy~�¨ ~ ©�ª©«¨z¬

©v¨|{z

�|©«®|��¬ }�©z¯� 

����� ��°��� �±²

����������

������������

³ ciągu miesiąca 

�´µ³¶µ  

·¸¹º» 

����� ��°��� �±²

����������

������������ w ciągu 
���°���± 

�´µ³¶µ 

¼��½�¾����  

¿ÀÁÂÃÄ ÅÆÇÃÈÀÉÉÉ 

Ê����� ���������w 

Ëµ ÌÍÎµÍÏ

ÐÑÒÓÔÐµËÓ Ð ¶ÌÕÖ × Ø

Ô´µ³¶µ ¶ÌÕÖ 3 X ilość
³Ï³ÌÐów w 

���½�Ù�±) 

ª³µÚ´µÕËÏ  

¿ÀÁÂÃÄ ÅÆÇÃÈÀ  

ÛÜÝÞßàá âÝÜã äå X 3 –m-

Þæ 

äã çã  è. é. ê.  ë. ì.  í.  î.  äå. ää. 

ïðñòóôðõö
÷øùúûüýþa* 

ÿIÅ��
sß��â 

zÇ ïðñòóôðõö
÷øùúûüýþa* 

ÿIÅ��
sß��â 

ZÇ ïðñòóôðõö
÷øùúûüýþa* 

ÿIÅ��
sß��â 

zÇ zÇ�ÁÂ��Â�� zÇ�	¿ÃÄÈÃÇ 

��¯�ª©{�{ 

dÝ 120 l  ..
zł dÝ 120 l å zł dÝ 120 l å zł 





 zÇ�ÁÂ��Â�� 






 zł/kwartał 

Ýd äçå Ü

dÝ 240 l 

... zł 

Ýd äçå Ü 

do 240 l 
å zł 

Ýd äçå Ü  

dÝ 240 l 
å zł 





 zÇ�ÁÂ��Â�� 







 zł/kwartał 

Ýd çéä Ü

dÝ 1100 l 


. zł 

Ýd çéä Ü  

dÝ 1100 l 
å zł 

Ýd çéä Ü  

dÝ 1100 l 
å zł 





 zÇ�ÁÂ��Â�� 







 zł/kwartał 

|}~��|z�{ 

dÝ 120 l 

 zł 





 zÇ�ÁÂ��Â�� 






 zł/kwartał 

Ýd äçå Ü

dÝ 240 l 


.zł 





 zÇ�ÁÂ��Â�� 







 zł/kwartał 

Ýd çéä Ü

dÝ 1100 l 


. zł 





 zÇ�ÁÂ��Â�� 







 zł/kwartał 

&R�� 





 zÇ�ÁÂ��Â�� 






 zł/kwartał 

NQ��TPS[X[Oć lub jej część wskazaną w części E niniejszej deklaracji, należy wyposażyć w pojemniki do zbierania niesegregowanych 

(�XQ�U�R�ZPS [��R��Y� ][XT�RW�ZPS� [ �[��X�[OPQ P[ �R�X�Q��� 

· 3 litrom na każdy 1 m
2
 powierzchni budynku przeznaczonej na działalność gospodarczą, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o 

p�������� !!" # $%&' �) ��*�� #�+)#, 

- 1 litrowi na każdy 1 m
2
 powierzchni budynku innej niż przeznaczonej na działalność gospodarczą, jednak nie mniej niż jeden 

p����� + � p�������� !!" # $%&' �a jeden lokal, 

/0�*� � / 1�02#)� ��� 2$%/3�)� ) �/34$���  p�%/5*+2 �) $�%�� � 6� �3 7 �%)+�' ��8 
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C>. OBJAŚNIENIA 

? rodzaje pojemników: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, rodzaje worków: 80 l, 120 l.  
@@ABDEFa opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Sierakowice w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie 

oGHJGJKL MoKOPJQPTKL oUJV OWXJQYPLJ [TWoMo\]L XY^ oH_JXT L WXJ[ML VJ Ho^YKPLM o oMUY\QoPY^ pojemności. 

``` ab^J\PLYPLJ GoXc WHoWobO PJQL]VJPLJ oH_DBe fD ghijhkDlhEDmnq hkjDkDrn FhrtmDumernv 

w Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, stanowi iloczyn liczby 

Ho^YKPLMx[ V oGHJGJKL MoKOPJQPTKL VKLYWVJPTKL Ho[WXJłymi na nieruchomości wymienionej w części E deklaracji w ciągu 

KLYWLy]J oUJV WXJ[ML oH_JXT VJ Ho^YKPLM o oMUY\QoPY^ Ho^YKPo\]L{ MXxUJ VoWXJ_J oMUY\QoPJ właściwą uchwałą Rady Gminy 

|LYUJMo[L]Y [ WHUJ[LY [TboUO KYXoGT{ OWXJQYPLJ oH_JXT VJ }oWHoGJUo[JPLY oGHJGJKL MoKOPJQPTKL oUJV OWXJQYPLJ [TWoMo\ci tej 

oH_JXT L WXJ[ML VJ Ho^YKPLM o oMUY\QoPY^ Ho^YKPo\]L.  

w Urządzenia do zbierania odpadów i minimalna częstotliwość zbiórki zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

Bqlqmnq ~rnme AnqlDFhEn�qv  

 

������ ������  ������ zbierania odpadów ��������� ������������� ������� 

��� ¡�¢£  ¤¥¦¢¥§ ¨¤�©£¢ª£  ¦¤« �£�¨� ¬  ® ¯§°¤¥£�  

¦¢¦� ± � ¯ ¨¯©±¢² ¤¦¢¨¤³¢£�¢
´µ¶¸¹º»¼¶½µ»¾¹´¶¿ ¼´¹½ÀÁ´» µ º¶¼»¸¶ 

¦¤« �£�¨� ª©Â ³¤±¨� Ã Ä ºµ¶ÅµÆÇ 

ÅÀÈ¾¹ ¦ojemniki lub worki Ã Ä È´»½¼»¾ 

ÉÊË OBLICZANIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ I KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z 

ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÓÕÑÍ ÔÍÎÖ×ØÙÚÛ (wypełnić jeżeli nieruchomość w części F deklaracji wskazano rodzaj nieruchomości jako MIESZANY -  

[ ]VÜ\]L VJKLYWVMJ_J{ J [ ]VÜ\]L PLYVJKLYWVMJ_J{ PJ MXxUY^ Ho[WXJ^y oGHJdy) 

Ý HUVTHJGMO PLYUO]ÞoKo\]L{ MXxUJ [ ]VÜ\]L ^est zamieszkała, a w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne, opłata za 

}oWHoGJUo[JPLY oGHJGJKL MoKOPJQPTKL WXJPo[L WOKÜ oH_JX obQL]VoPT]Þ [ ]VÜ\]L ßà VJ_y]VPLMJ áà L [ ]VÜ\]L â2 niniejszego załącznika D2 

a\[LJG]VJK{ ãY oH_JXJ VJ }oWHoGJUo[JPLY oGHJGJKL MoKOPJQPTKL V nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, wynosi: 

äåæçèé êëìèíå îè ïçðRUCHOMOŚĆ  
Ôñòóñôõö÷ø  

ùúûüýþ ÿw�ý�ú 

K��������  

ùúûüýþ ÿw�ý�ú  

Z	
��Z�	��  

(kwota opłaty obliczona w części A1 załącznika D1  poz. 40 i 41) ������ zł/miesiąc ������ zł/kwartał 

N������������� NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  

�kwota opłaty obliczona w części B2 niniejszego załącznika D2) 
������ zł/miesiąc ������ zł/kwartał 

R����  ������ zł/miesiąc ������ zł/kwartał 

 

E!" POUCZENIE 

1# Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

$%&& ') * +*,-.+*/0234 5675849:;2:< / 0=<323,-'09;i (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 1051 z póź. zm.), 

># Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zgodnie z 

p?@ApBCDFB GCHDIJ @ LMBD >O CBA?pMBD 1OOP ?Q S?LJMDTUD pVLDHWVID XHQUQ Y@Q[Q @ >\1> ?Q] pVz. 749 z późn. zm.), 

^# _łaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Sierakowice o wysokości opłaty za gospodarowanie 

VLpDLDFB WVFGMDoMJFB I HA?FBMBA 1` LMB VL LMBD pVICHDMBD MD LDMAU MBeruchomości odpadów komunalnych. 

a!" PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 …………………………                                                                                                                     ………………………………… 

(miejscowość i data)                                                                                                     (czytelny podpis) 
bendscan\  
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i-3 
jklm nmqrs tujsvrxm tvmyzxzxsl rxs{|z}k~kyzx� tujsvrxm� �k~j|�s{ktk l|� {�z�rxs �|�YMI 

����������� ��������� ������� ��� ���������� �������

���� �¡¢£  D3 

¢¡¤¥¦§� ¨� ©¥ª« �� � OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, 
¡� £ª¬¦¨ �¡�¨©®¨� ¯IĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE 

°±²°±³´µ¶·¸-WYPOCZYNKOWE, UŻYTKOWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

¹º»  WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY 

¼½¾¿ÀÁÂÃÀÄÅ ÆÇ È¿ÇÉÊÂËÌÄÌ½Í ¾ÎÏÀÃÀÈÀ ¾ ÁÃ¿ÀÐÇ Ñ È¿È¿ÇÒÎÃÇÒ deklaracji, wyposażona jest w pojemniki do zbierania niesegregowanych  

ÓÔÕÖ×ØÔÙÚÛÜÝÞ odpadów komunalnych, o pojemności odpowiadające co najmniej: 110 litrom na każde 50 m
2 

ww. nieruchomości, jednak nie 

ÄÈ¿ÇÒ È¿Æ ÒÇÁÇÈ ßÌÒÇÄÈ¿Ï Ì pojemności 110 litrów na nieruchomość, a odpady komunalne wytwarzane są przez część roku. 

àº» OBLICZANIE WYSOKOŚCI ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI DLA 

áâãäåæçèéèêæâë ìíîäãJ DOTYCZY DEKLARACJA   

èïðñòóôõòöë ÷ø ùò úøûøùñø ùñøûüôýþöþïôñ ðÿOòõòùø� ð

ôõcïôñ ã ùñùñø�ÿõø� óøO�òûòô�ñ þó�òó� �cód zbierane i 

þó�ñøûòùø ð ÿ�þÿo� ÿø�øOú�ðù�� (�roszę wskazać właściwy 

k��	
�� w poz. 1 lub 2) 

1�  2�  

 TAK 
� ��
����� ���� 	� ������������ niższej

r������ �r������� ���� stawki opłaty za 

g����	�
������ �	��	��� k�����!�"��#

NIE 
�� ��$� %&�'�� )�%� *� ��+��+� ��%�

 �w+��� rocznej zryczałtowanej stawki �,����
�� g����	�
������ �	��	��� k�����!�"��# 

 

-./0.3 4ą zbierane i odbierane 

5 67869:; 

Il8<= domków letniskowych, lub 

i>>?@A >iBCD@A8E8<@i* 

SFG5HG C8@J>G C?@JGKF85GLL 
RMNPQT 

UVWXYZ [\]Y^V___ 

`al8<= J H8lb e f 6FG5HG H8lb h) 

jm nm pm qm  

stutvxyz{y 
��|}~� 

������ zł/rok ������ zł/rok 

���ts��{y 
��|}~� 

������ zł/rok ������ zł/rok 

����� ……………… zł/rok 

�3. OBJAŚNIENIA 

�X�Z���[W[�� U��Y�Y�ą w części E niniejszej deklaracji, należy wyposażyć w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych 

odpadów) komunalnych, o pojemności co najmniej 110 litrów na każde 50 m
2 

nieruchomości, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 

o pojemności 110 litrów na nieruchomość. Rodzaje pojemników zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Sierakowice: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, rodzaje worków: 80 l, 120 l. 

*Ilość domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez 

część roku, 

 

**Ryczałtowa roczna stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Sierakowice w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

 

***  Objaśnienia dot. sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku: 

 

· Opłata stanowi iloczyn liczby domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, oraz stawki opłaty właściwej dla tego typu nieruchomości. 

 

· Urządzenia do zbierania odpadów i minimalna częstotliwość zbiórki zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sierakowice:    

 

 

 

 
������ ������  �� ¡¢£ zbierania odpadów ¤¥¦¥§¨©¦¨ ª«¬¡ ©¥® ¯° zbiórki 

±²³´µ±¶·´ ¸¹º¶¹» ¼¸²½·¶¾·´ º¸¿´²·³¼³ 
j À n Á»Â¸¹·³´ w okresie od czerwca 

¹¸ sierpnia i 1 x miesiąc przez 

ÃÄÅÄÆÇÈÉÊ ËÅÌÍÎ ÏÄÐÑ 

º¶º³´Ò ³ Á´¼Á½Ò¶Ó ¸º¶¼¸Ô¶·³¶
ÕÖ×ØÄÙÈÇ×ÏÖÈÉÄÕ×Ú ÇÕÄÏÅÛÕÈ Ö Ù×ÇÈØ× 

º¸¿´²·³¼³ ¾½Ü Ô¸Ò¼³ 
j À miesiąc w okresie od czerwca do 

µ³´Òº·³¶ i 1 x kwartał przez pozostałą 

ËÅÌÍÎ ÏÄÐÑ 

ÆÅÐÉÄ ºojemniki lub worki 

Ý Þ ÙÖ×ÆÖÊË Õ ÄÐÏ×ÆÖ× Äß czerwca do 

µ³´Òº·³¶ i 1 x kwartał przez pozostałą 

ËÅÌÍÎ ÏÄÐÑ 
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é3. POUCZENIE 

êëNiniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

ìíîî ïð ñ òñóôõòñö÷øùú ûüýûþúÿ1�ø1� ö ÷��ùøùóôï÷ÿ�ù �t. j. Dz. U. z 2012 poz. 1051 z późn. zm.), 

2ë Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zgodnie z 

òïýûòùó÷�ù úóô÷ö1 ý �øù÷ pí óùûïòøù÷ ìíí� ïð �ï�1ø÷ÿ�÷ òñ�÷ôþñö÷ �ôð�ð �ýð�ð ý p�ìp ïð	 òñýð �
í ý ò��øð ý�ð 

3ë�łaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Sierakowice o wysokości opłaty za gospodarowanie 

o������� �o��������� � �������� ê� ��� o� ���� ������������ na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

�÷øû� øùûïúÿdñ�ñ ÿù ñ�ò÷��ö þñ�úø÷!ø1ÿd. 

E3. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 …………………………                                                                                                                     ………………………………… 

(miejscowość i data)                                                                                    (czytelny podpis) 
\endscan\  
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